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ER HEERST EEN WIJDVERBREID MISVERSTAND 

DAT HET ETEN VAN VET SLECHT VOOR JE IS, 

EN DAT VET EEN VAN DE BELANGRIJKSTE 

OORZAKEN IS VAN HOGE BLOEDDRUK, 

HARTZIEKTEN EN OVERGEWICHT.

DE REAL MEAL REVOLUTIE WIL DEZE GROTE 

LEUGEN ROND VET ONTMASKEREN EN JE 

TERUGBRENGEN NAAR EEN TIJD WAARIN 

MENSEN NOG WISTEN HOE BELANGRIJK 

VET IS ALS BESTANDDEEL VAN ONS 

VOEDSELPAKKET.
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INLEIDING

Al heel lang zijn we bezeten van wat we eten. Dat wordt eindeloos bestudeerd en 

geanalyseerd in een poging niet alleen lekker maar ook zo gezond mogelijk te eten.

Alleen wil dat duidelijk niet erg lukken.

Obesitas en diabetes zijn aan een snelle opmars bezig, en ook mensen die daar niet aan 

lijden doen veel te luchthartig over onze langzaam verslechterende gezondheid.

We maken onszelf wijs dat dikker en trager worden en je minder sterk voelen gewoon 

deel zijn van het verouderingsproces, en daar berusten we dus maar in. Af en toe 

experimenteren we met een extreem dieet, waarvan we meteen resultaten verwachten. 

Maar dat is een oplossing voor de korte termijn. We vreten ons vol, we gaan even extreem 

lijnen, maar uiteindelijk keren we elke keer weer terug tot ons normale bestaan en onze 

steeds slechter wordende gezondheid.

De Real Meal Revolutie richt zich op mensen die niet meer tevreden zijn met de status 

quo. Het is een onthullende nieuwe aanpak, die tegelijk net zo oud is als de mens zelf. 

Het is niet het zoveelste dieet dat je nooit volhoudt, geen modegril die je over een paar 

maanden weer bent vergeten, maar een terugkeer naar hoe mensen behoren te eten. Het 

is geïnspireerd door wat onze voorouders aten.

Dit boek is geschreven door een wetenschapper, een voedingsdeskundige en een 

fantastische kok, wat resulteerde in een gids voor gezond en lekker eten, gebaseerd 

op hun uitgebreide research en ervaring. Onweerlegbare wetenschappelijke bewijzen, 

historische feiten en recepten waarvan je het water in de mond loopt.

En dat alles met één groots doel voor ogen:

De wereld veranderen, maaltijd voor maaltijd. 

i
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OVER DE AUTEURS

De wetenschapper

professor Tim Noakes

Tim is in zijn land, Zuid-Afrika, een gerespecteerd hoogleraar Fysieke inspanning en 

Sportwetenschappen. Hij heeft meer dan zeventig marathons en ultramarathons gelopen 

en heeft daar drie boeken over geschreven: The Lore of Running, Challenging Beliefs en 

Waterlogged.

Na zijn laatste boek is Tim zich gaan bezighouden met wat we eten en is hij vraagtekens 

gaan zetten bij de wetenschap achter de oorzaak van obesitas, hart- en vaatziekten en 

hartinfarcten.

Als gevolg daarvan wijdt hij nu zijn leven aan het bestrijden van de mythe dat het 

gezond is om zo weinig mogelijk vet te eten, en houdt hij zich bezig met de crisis op het 

gebied van voeding en milieu die het gevolg is van die mythe. In dit boek geeft Tim een 

wetenschappelijke onderbouwing, ondersteund door research en studies, van het ‘low 

carb, high fat’-dieet.

i
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De voedingsdeskundige

Sally-Ann Creed

Sally-Ann heeft vele jaren last gehad van chronische astma en sinusitis; aan die laatste 

aandoening is ze meerdere malen geopereerd. Daarnaast heeft ze dertien jaar lang 

geleden aan paniekaanvallen en agorafobie.

Doordat ze anders is gaan eten heeft ze haar gezondheid teruggekregen en ze heeft met 

succes een Australische opleiding tot voedingsdeskundige afgerond. Ze heeft gemerkt 

dat voedsel en voedingssupplementen de kwaliteit van het leven drastisch kunnen 

verhogen, en zich ten doel gesteld anderen te helpen hetzelfde resultaat te behalen. Haar 

verhaal staat beschreven in haar veelgelezen boek Let Food Be Your Medicine, een zeer 

toegankelijke gids voor een gezond leven.

  

De kok

Jonno Proudfoot

Aan het begin van zijn loopbaan deed Jonno ervaring op in een gerenommeerd restaurant. 

Vervolgens werkte hij in tal van zaken op het gebied van voedsel en wijn. Maar zijn ware 

passie is toch wel het oerdieet en lchf, dus koken met weinig koolhydraten en veel vet.

Nadat zijn belangstelling voor dit soort voedsel was gewekt, heeft hij 52 afleveringen 

gepresenteerd van What’s Your Flava, een bekroond Zuid-Afrikaans kookprogramma voor 

kinderen. In 2013 heeft hij ook meegedaan aan een reality-kookprogramma, Ultimate 

Braai Master.

Op 23 maart 2014 werden Jonno en zijn vriend Thane Williams de eerste twee mensen in 

de geschiedenis die van Mozambique naar Madagaskar zijn gezwommen. Ze hebben de 

460 kilometer in 24 dagen afgelegd en een wereldrecord gevestigd: het was de langste 

zwemtocht in open zee die ooit is ondernomen.
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HET ZUID-AFRIKAANSE EXPERIMENT
In maart 2012 beschreef Tim Noakes zijn eigen dieet met zeer weinig koolhydraten in een 
essay voor een online nieuwssite. Hij had zijn gezondheid en zijn sport nieuw elan weten 
te geven met een eetplan waaraan hij, zei hij, ook zijn leven te danken had.

Er was veel belangstelling voor zijn aanpak, vooral omdat hij eerder een groot voorstander 
was geweest van een dieet met weinig vet en veel koolhydraten. Hij is een van de meest 
vooraanstaande deskundigen op het gebied van sportwetenschappen, en dus trok deze 
ommekeer de nodige aandacht van de media. En van Kate Proudfoot, een kok uit Kaapstad 
die de aanpak van Noakes volgde en in nog geen zes maanden twintig kilo afviel.

Kate en haar man Jonno waren net als tweede geëindigd in de Ultimate Braai Master, 
een populair reality-kookprogramma, en Jonno was zich aan het voorbereiden op een 
heel ander soort uitdaging: de hiervoor al genoemde zwemtocht van Mozambique naar 
Madagaskar, om geld binnen te halen voor het goede doel ‘Miles for Smiles’, dat mede 
wordt geleid door een andere avontuurlijk ingestelde Zuid-Afrikaanse chef-kok, David 
Grier.

Jonno heeft grote belangstelling voor sportvoeding en besloot een boek te schrijven met 
de gerechten die hij tijdens zijn voorbereiding op deze zware tocht had gegeten. Toen 
hij zag hoeveel zijn vrouw afviel door het dieet van Tim Noakes, besteedde hij ook meer 
aandacht aan professor Noakes’ adviezen.

In een tweet liet Tim Noakes vallen dat Sally-Ann Creed de meest vooraanstaande Zuid-
Afrikaanse deskundige was op het gebied van het oerdieet. Het oerdieet imiteert het 
wilde, rauwe voedsel dat mensen in het paleolithicum aten (vandaar dat het ook wel het 
paleodieet wordt genoemd). Naar aanleiding daarvan nam Jonno contact met haar op, en 
niet lang daarna zaten ze gedrieën aan een tafel over de Real Meal Revolution te praten.

In eerste instantie was Noakes van plan om alleen maar een inleiding te schrijven. Maar 
een paar weken na het eerste gesprek had hij al een artikel van 20.000 woorden op 
papier gezet met daarin de onweerlegbare wetenschappelijke bewijzen voor zijn theorie. 
In dat stuk beschrijft hij verleden en heden van de menselijke voeding en geeft hij aan 
waar we in de toekomst naartoe moeten.

i
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Vervolgens stelde Sally-Ann Creed een volledig bijgewerkt schema op voor een dieet met 
weinig koolhydraten en veel vetten, met alle adviezen en praktische ondersteuning die 
mensen nodig hebben om gezond te leven.

Ten slotte bedacht Jonno Proudfoot, met hulp van zijn collega en medeavonturier David 
Grier, op basis van deze wetenschap een verzameling heerlijke nieuwe recepten.

Iedereen verwachtte dat het boek aan zou slaan, omdat veel Zuid-Afrikanen zaten te 
wachten op een culinaire vertaling van de principes van Tim Noakes. Maar dat het zo’n 
fenomenaal succes zou worden, had niemand verwacht. De eerste druk kwam op 
19 november 2013 uit en was binnen één dag uitverkocht. De ene herdruk volgde op de 
andere, en nog was in december 2013 nergens meer een exemplaar te krijgen. Pas in mei 
2014 waren er eindelijk voldoende exemplaren bijgedrukt. Alleen in Zuid-Afrika zijn er 
de eerste zes maanden al meer dan 160.000 exemplaren van verkocht. Op het moment 
van schrijven heeft het 22 weken op nummer 1 van de bestsellerlijst gestaan en bij de 
Nielsen Booksellers’ Choice Awards is het boek de Zuid-Afrikaanse Boek van het Jaar-prijs 
toegekend.

Welkom bij de revolutie!

ONS WORDT VOORGEHOUDEN DAT WE LUI 

ZIJN, DAT WE TE VEEL ETEN, EN DAT WE TE 

WEINIG BEWEGEN.

DAT ZIJN NIET DE OORZAKEN VAN ONZE 

GEZONDHEIDSPROBLEMEN. DAT ZIJN DE 

SYMPTOMEN.
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PAS NOG EEN BAMBOESTENGEL GEGETEN?
Denk je vaak na over de eetgewoonten van beren? Weinig kans op, hè? En waarom zou 
je ook. Maar kijk toch maar even naar wat koala’s, panda’s en ijsberen eten. Koala’s eten 
alleen maar eucalyptusblad, panda’s alleen maar bamboescheuten en -blad, terwijl 
ijsberen zeehonden eten.

Deze drie zoogdieren vertonen in biologisch opzicht veel overeenkomsten, maar wat hun 
voedsel betreft stellen ze heel eigen eisen die specifiek zijn voor hun soort en onderling 
ook nog eens sterk verschillen. Als hun iets anders zou worden voorgezet, zouden ze 
binnen de kortste keren doodgaan.

Dat komt natuurlijk doordat alle wezens op aarde het voedsel moeten eten dat bij uitstek 
geschikt voor ze is.

Mensen zijn daar geen uitzondering op. Als omnivoren zijn we zeker complexer dan het 
gemiddelde zoogdier, maar ook ons voedselpakket is uniek en op onze soort toegesneden. 
En daarbij maakt het niet uit of je in een schepper gelooft of in de evolutie.

Dus als we willen weten welk voedsel het beste is voor moderne mensen, moeten we goed 
kijken naar wat onze voorouders aten voordat in het recente verleden een radicale omslag 
in onze eetgewoonten plaatsvond. We moeten ook bekijken waaruit die omslag bestond, 
en waarom hij heeft plaatsgevonden.

i
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EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN HET 

MENSELIJK EETPATROON
De steentijd ligt heel ver achter ons, maar de meeste biologen, genetici en paleo-
antropologen zijn de mening toegedaan dat er in de genen van de mens sinds het begin 
van onze trektocht over de aarde maar weinig is veranderd.

De eerste mensen, 200.000 jaar geleden, waren jagers-verzamelaars. Deze prehistorische 
mensen beschikten over beperkte hulpmiddelen en konden zich dus maar op een zeer 
beperkt aantal plaatsen staande houden. Ze jaagden op wilde dieren vanwege het vet en 
het eiwit, maar aten verder voornamelijk vruchten en groenten, van boven en onder de 
grond.

Deze vroege mensen aten niet de hoogenergetische voedselgranen – rijst, mais, tarwe 
en dergelijke – die zo’n groot bestanddeel vormen van wat mensen nu eten. Misschien 
waren ze wel in staat om granen te oogsten, alleen was het enorm veel werk om die zo te 
bewerken dat ze voor mensen verteerbaar waren. In plaats daarvan werden andere wilde 
planten gegeten, die maar een fractie van deze inspanning vergden.

Pas ongeveer 12.000 jaar geleden begon de mens met het verbouwen en verwerken van 
voedselgranen. Daardoor kwam de manier waarop de mens zich voedde op een radicaal 
andere koers te liggen.

We noemen deze periode de eerste landbouwrevolutie. Het was ook de eerste ramp die 
ons voedselpatroon trof.

DE EERSTE GROTE VOEDSELRAMP
De landbouwrevolutie
Het leek indertijd zo’n goed idee...

Toen de kou van de ijstijden week en mensen naar het noorden trokken, op zoek naar 
nieuw land, maakten ze een geleidelijke ontwikkeling door. Ze deden handige nieuwe 
vaardigheden op en veranderden van jagers-verzamelaars in landbouwers.

Je kunt je bijna voorstellen dat ze eerst nog in koude winters rondtrokken, op zoek naar 

i
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voedsel, tot een heel nijdige oermens bedacht dat hij het zat was om altijd moe te zijn en 
honger te hebben. ‘Dat moet toch makkelijker kunnen!’ zal hij gezegd hebben (of niet), en 
niet al te lang daarna kwamen mensen erachter hoe ze gewassen moesten verbouwen en 
dieren domesticeren.

Opeens was er geen prikkel meer om rond te trekken, op zoek naar voedsel. 
Mensen konden op één plek blijven en hun energie gebruiken voor het bouwen van 
nederzettingen, het krijgen van kinderen, het verbouwen van gewassen en het opslaan 
van voedsel om een tekort op te vangen.

Uiteindelijk vonden er in het spoor van deze overgang van een nomadisch naar een 
sedentair bestaan nog veel meer veranderingen plaats. Werkzaamheden werden anders 
verdeeld, er kwam specialisatie, er werd voor het eerst handelgedreven en er ontstonden 
economieën. Uit deze ‘revolutie’ kwam de beschaving voort. Hoewel dat geweldig is 
geweest voor de menselijke ontwikkeling, veranderden de eetgewoonten ook, en dat had 
minder goede gevolgen. Want door om te schakelen naar een voedselpakket dat vooral 
op granen was gebaseerd, werden mensen kleiner, dikker en vatbaarder voor ziekten. De 
gemiddelde levensverwachting viel terug van veertig naar twintig jaar. Pas in de vorige 
eeuw was de lichaamslengte van de mens weer wat die 12.000 jaar geleden was. Het 
enige voordeel dat we van dit nieuwe dieet hadden was meer succes bij de voortplanting. 
Sterker nog, de landbouwrevolutie is zelfs de directe oorzaak geweest van de huidige 
overbevolking van de aarde.

En dat brengt ons terug op granen en graanproducten. Nadat onze voorouders 
landbouwers waren geworden, ontwikkelden ze algauw technieken om die harde, droge 
zaden te bewerken en er dingen mee te maken die ons lichaam kan verteren. Dat was een 
belangrijke doorbraak, omdat granen grootschalig kunnen worden verbouwd en langer 
kunnen worden bewaard dan ander voedsel. Granen zijn waardevol geworden omdat 
het verbouwen ook nog weinig inspanning kost en graan tegen zowat alles kan worden 
geruild.

Spoel nu even door naar vandaag. Na een paar duizend jaar vernieuwingen op 
landbouwkundig gebied weten we niet alleen hoe we deze granen moeten oogsten, maar 
worden ze ook zó bewerkt dat ze ons nog maar weinig dingen bieden die we wel nodig 
hebben, en heel veel dingen die we niet nodig hebben.



MENSEN ETEN PAS DE LAATSTE HONDERD 

JAAR GERAFFINEERDE KOOLHYDRATEN.

DAT IS NOG NIET 1 PROCENT VAN DE TIJD 

DAT WE OP AARDE ZIJN.
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Het is echt verbijsterend hoezeer de gezondheid van de mens achteruit is gegaan 
nadat we van vet en eiwit zijn overgeschakeld op eten dat voornamelijk bestaat uit 
bewerkte koolhydraten. Maar terwijl deze ramp nog voortkwam uit dadendrang en goede 
bedoelingen, was een tweede ramp het gevolg van politieke krachten en het welbewust 
verdraaien van wetenschappelijke feiten.

Voor meer hierover, zie pagina 246-291.
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